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Inleiding 
 

Sociale media is vandaag de dag niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. De 
afgelopen twintig jaar groeide het aanbod van sociale media met de komst van verschillende 
platforms zoals YouTube (2005), Vimeo (2004), Hyves (2004), Facebook (2004), Whatsapp (2009), 
Twitter (2006), Snapchat (2011), LinkedIn (2003), Instagram (2010) en TikTok (2017). Dit onderzoek 
maakt gebruik van de definitie van sociale media afkomstig uit het wetenschappelijke artikel 
Advances in social media research. Volgens het artikel geeft sociale media de mogelijkheid tot de 
totstandkoming van sociale relaties en/of interacties tussen gebruikers met verschillende 
achtergronden. Dit resulteert uiteindelijk in een sociaal structuur tussen gebruikers zoals een 
vriendschap, discussie of uitwisseling van informatie.1      
 In Nederland nam het aantal gebruikers op sociale media tussen 2016-2022 toe. Nederland 
telde 13,7 miljoen sociale media gebruikers in 2022. Dit is een stijging van 1,4 miljoen gebruikers ten 
opzichte van 2016, aangezien Nederland toen 12,3 miljoen gebruikers telde.2 De grootste groep 
gebruikers van sociale media zitten in de leeftijdscategorie 20 tot en met 39 jaar met ongeveer 5,6 
miljoen gebruikers.3 Whatsapp telt de meeste gebruikers met 12,5 miljoen gebruikers van alle sociale 
media platforms. Facebook telt iets minder gebruikers, namelijk 10,3 miljoen. YouTube volgt met 9,3 
miljoen en LinkedIn met 5,0 miljoen gebruikers. Instagram groeide van alle grote platforms het snelst 
met een stijging van 11%. Hiermee ging Instagram van 5,9 miljoen gebruikers in 2021 naar 6,6 miljoen 
gebruikers in 2022. Daarnaast zijn er ook kleinere platforms zoals Pinterest (4,2 miljoen), Twitter (3,5 
miljoen) en Snapchat (3,2 miljoen). TikTok groeide van de kleinere platforms het snelst met 1,7 
miljoen gebruikers in 2021 naar 3,0 miljoen gebruikers in 2022. Dit is een groei van 75%.4

 Inmiddels heeft sociale media niet alleen de Nederlandse burger bereikt, maar ook de 
gemeenteraden. In 2016 verscheen een onderzoek over het sociale media gebruik onder 
gemeenteraden, waarin werd geconcludeerd dat 120 gemeenteraden gebruik maakten van Twitter 
en 50 gemeenteraden gebruik maakten van Facebook.5  In 2022 werd hier opnieuw onderzoek naar 
gedaan en dit gaf nieuwe onderzoeksresultaten. Er waren 110 gemeenteraden die in 2022 gebruik 
maken van het platform Twitter en 94 gemeenteraden die gebruik maken van Facebook. Verder 
maken 48 gemeenteraden gebruik van Instagram.6 De doelen van deze gemeenteraden zijn ook in 
kaart gebracht tijdens het onderzoek. Zo willen 96,8% van de gemeenteraden de burger informeren 
over lokale democratie en 52,1% van de gemeenteraden wil het vertrouwen tussen de lokale 
democratie en inwoner verbeteren. Daarnaast wil 35,1% de burger de mogelijkheid geven om te 
kunnen participeren.7 De sociale media van de gemeenteraden worden vaak beheerd door een 
(communicatie)medewerker van de griffier (66%); een (communicatie)medewerker van een 
ambtelijke organisatie (16%) of door de griffier zelf (6,4%).8     
 Er kan gesteld worden dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar het gebruik van sociale 

 
1 Kawaljeet Kaur Kapoor e.a., ‘Advances in Social Media Research: Past, Present and Future’, Information Systems Frontiers 
20 (2018), 531-538, aldaar 531-532. 
2 Hans Hoekstra, Tim Jonker en Neil van der Veer, ‘Nationale Social Media Onderzoek 2022’, Newcom Research & 
consultancy (2022) 9.  
3 Ibidem, 7.  
4 Ibidem, 12-13. 
5 Tim Brussel, De gemeenteraad in het social media tijdperk: Een verkenning naar het gebruik van Facebook en Twitter 
(December 2016) 15-17 (https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/gemeenteraden-nog-weinig-op-facebook-en-twitter-
te-vinden).  
6  Thorbecke Academie, Sociale media gebruik gemeenteraden (Leeuwarden 2022) 26 
(https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/gemeenteraden-steeds-actiever-op-facebook-en-instagram). 
7 Ibidem, 19. 
8 Ibidem, 17. 
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media bij gemeenteraden. Er is in 2016 ook onderzoek gedaan naar het Twitter gebruik van 
raadsleden. De conclusie van het onderzoek was dat 62% van de raadsleden actief zijn op Twitter, 
maar dat raadsleden alleen actief zijn in hun eigen ‘bubbel’ van het lokale bestuur. Daarom kregen 
raadsleden het advies om als volksvertegenwoordigers bewust actief te zijn in andere 
gemeenschappen (communities) van hun eigen gemeente. Tevens zouden raadsleden Twitter moeten 
gebruiken om in te haken op de actualiteit.9 De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het 
evenwel noodzakelijk om zes jaar later, anno 2023, te analyseren hoe het gebruik van sociale media 
door raadsleden is. Daarom zal dit onderzoek het sociale media gebruik van raadsleden in kaart 
brengen.           
 Verder zal er ook tijdens dit onderzoek de toenemende polarisatie op sociale media centraal 
staan. Het is een belangrijk element van het onderhavige onderzoek om na te gaan in hoeverre de 
polarisatie in de samenleving raadsleden beïnvloed in hun gedrag op sociale media. Recentelijk 
verscheen er namelijk een onderzoek van de NOS, waarin Kamerleden werden gevraagd over 
intimidatie en polarisatie in de samenleving en op sociale media. Kamerleden gaven aan dat sociale 
media een bron van bedreiging is.10 Niet alleen politici merken de polarisatie op sociale media. 
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zien Nederlanders polarisatie ook terug op sociale 
media.11 Daarnaast heeft kennisinstituut Atria onderzoek gedaan naar online intimidatie tegen 
vrouwelijke raadsleden. In dit onderzoek blijkt dat vrouwelijke raadsleden hier ook mee te maken 
krijgen.12 De definitie van polarisatie die voor dit onderzoek gebruikt zal worden is als volgt: ‘De 
vorming van tegenstellingen/uitersten’. Deze definitie is afkomstig uit de Van Dale.13 De Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden merkt daarbij op dat het debat over tegenstellingen een kernpunt is in 
het raadswerk en dat de gemeenteraad juist het platform dient te zijn waar de verschillen van mening 
in de gemeenschap zichtbaar dienen te worden gemaakt.     
 Er zullen twee centrale vragen worden gesteld tijdens dit onderzoek, zodat het mogelijk is om 
enerzijds het sociale media gebruik in kaart te brengen en anderzijds de invloed van polarisatie in 
kaart te brengen. Deze twee vragen zijn als volgt opgesteld ‘In hoeverre gebruiken raadsleden sociale 
media en wat proberen raadsleden hiermee te bereiken?’ en ‘in hoeverre krijgen raadsleden te maken 
met de toenemende polarisatie op sociale media?’. Om deze centrale vragen te kunnen 
beantwoorden zal er alleen worden gekeken naar de sociale media platforms Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn en TikTok.         
 Om de centrale vraagstellingen te kunnen beantwoorden is een enquêteonderzoek 
uitgevoerd. De enquête is ingevuld door 580 raadsleden van de 8.462 raadsleden die in Nederland 
actief zijn.14  Om een succesvolle steekproef van 8.462 raadsleden uit te kunnen voeren dan moet er 
een minimale respons zijn van 368 raadsleden gelet op een foutenmarge van 5% (acceptabele 
foutenmarge) en een betrouwbaarheidsinterval van 95% (betrouwbaarheid in percentages van een 

 
9 Fernando van der Vlist en Thomas Boeschoten, raadsleden in 140 karakters: Analyse van online social media praktijken van 
raadsleden aan de hand van Twitterdata (2016) 25-26 (https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadslid-blijft-op-twitter-
teveel-in-eigen-community). 
10 Jorn Jonker en Hugo van der Parre ‘Onderzoek NOS: Kamerleden voelen zich geïntimideerd, houden meningen soms 
voor zich’, (versie 11 januari 2023) https://nos.nl/artikel/2453170-onderzoek-nos-kamerleden-voelen-zich-geintimideerd-
houden-mening-soms-voor-zich (20 november 2022).  
11 Emily Miltenburg, e.a., Burgerperspectieven bericht 2-2022, (2022) 54-55 
(https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2022/12/29/ergernis-over-harde-toon-en-extreme-uitingen-in-politieke-en-publieke-
debat). 
12 Meike Wijnhoven en Mickey Steijaerts, Het online plafond: een kwalitatief onderzoek naar de invloed van online misogynie 
op vrouwen in de politiek (Amsterdam 2022) 55-58 (https://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld-tegen-vrouwen/online-haat-
belemmert-ambitie-en-functioneren-vrouwelijke-lokale-politici/).  
13 Van Dale, ‘Polarisatie’, (versie 17 januari 2023) https://www.vandale.nl/gratis-
woordenboek/nederlands/betekenis/polarisatie#.Y8bLJnbMJPY.  
14 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, ‘8462 raadleden in 2023’ https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/8462-
raadsleden-in-2023 (versie 13 december 2022). 
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steekproef). Bij een gebruikelijke steekproef wordt altijd 95% betrouwbaarheidsinterval en 5% 
foutenmarge als de standaard genomen. Hierdoor is de enquête representatief, aangezien de 
minimale respons van 368 raadsleden ruim is behaald.15      
 Dit onderzoek zal in vier verschillende hoofdstukken worden ingedeeld. De indeling van deze 
hoofdstukken zijn op basis van de vragen die werden gesteld in de enquête. Het eerste hoofdstuk laat 
de populatie zien op basis van leeftijd en raadszetels in de gemeenteraden. Het eerste hoofdstuk is 
daarom ook meer beschrijvend van aard. Het tweede hoofdstuk zal aantonen hoeveel raadsleden 
gebruik maken van sociale media voor politieke doeleinden en hoeveel raadsleden besluiten om 
sociale media niet voor politieke doeleinden te gebruiken. De redenen hiervoor worden ook 
aangekaart. Bovendien zal hoofdstuk 2 ook ingaan op het sociale media gebruik onder de raadsleden  
zoals de frequentie en tijdsduur. Vervolgens kijkt het derde hoofdstuk naar de platforms die gebruikt 
worden. In het vierde en tevens laatste hoofdstuk zal er gekeken worden naar de redenen van 
raadsleden om sociale media voor politieke doeleinden te gebruiken. Daarnaast zal dit hoofdstuk ook 
ingaan op intimidatie en polarisatie op sociale media. Er zal gekeken worden welke invloed dit heeft 
op raadsleden.           
 Vervolgens wordt er bij de conclusie suggesties meegegeven, zodat het onderzoek toegepast 
kan worden. Helemaal aan het eind van dit onderzoek zullen twee bijlages worden weergegeven. De 
eerste bijlage zullen de vragen van de enquête weergeven met daarbij de antwoorden van de 
respondenten in absolute getallen. Deze bijlage zal gedurende het gehele onderzoek worden gebruikt 
in de vorm van visuele diagrammen. De tweede bijlage laat de individuele opmerkingen van 
raadsleden zien die ze aan het eind van de enquête konden toevoegen. Deze opmerkingen gaan over 
de enquête of over persoonlijke ervaringen van raadsleden. Deze bijlage zal gedurende het gehele 
onderzoek worden gebruikt in de vorm van citaten. Voor verdere verwijzingen ga dan naar bijlage 1 
of bijlage 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Steekproefcalculator, ‘Steekproefcalculator’ (versie 13 december 2022) Steekproefcalculator » 
Steekproefcalculator.com : Steekproefcalculator.com (11 maart 2021). 
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Hoofdstuk 1: Populatie 
 

1.1 Leeftijd en aantal raadszetels: 
De grootste groep raadsleden die de enquête hebben ingevuld, vallen in de leeftijdscategorie 45-65 
met 288 respondenten. De kleinste en tevens jongste groep zijn raadsleden tussen 18-25 jaar met 25 
respondenten.  

 
Figuur 1 laat het aantal raadsleden op basis van leeftijd zien die de enquête hebben ingevuld.    

 Daarnaast keek de enquête ook naar het aantal raadszetels in de gemeenteraden van de 
raadsleden. De grootste groep zijn gemeenteraden met 21 raadszetels. Hiervan geven 67 
respondenten aan dat hun gemeenteraden uit 21 raadszetels bestaat. De kleinste groep zijn 
gemeenteraden met 9 of 11 raadszetels. In beiden gevallen gaf slechts 1 respondent aan dat ze 
afkomstig zijn uit een raad met 9 of 11 raadszetels. 

Figuur 2 laat het aantal raadsleden zien op basis van raadszetels in hun gemeenteraad.    

 In het onderzoek is geen rekening gehouden met de verschillende leeftijden van raadsleden 
en het verschil in grootte van gemeenteraden.  
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Hoofdstuk 2: Aantal gebruikers 
 

2.1 Sociale media gebruik onder raadsleden 
De enquête heeft ook het sociale media gebruik onder raadsleden in kaart gebracht. Het sociale 
media gebruik onder raadsleden kan in twee groepen ingedeeld worden. De eerste groep zijn 
raadsleden die gebruik maken van sociale media voor politieke doeleinden. Deze groep heeft twee 
subcategorieën, namelijk raadsleden die sociale media alleen gebruiken voor politieke doeleinden en 
raadsleden die sociale media gebruiken voor zowel politieke doeleinden als privé doeleinden. De 
tweede groep zijn raadsleden die sociale media helemaal niet gebruiken voor politieke doeleinden. 
Deze groep heeft ook twee subcategorieën, namelijk raadsleden die geen sociale media hebben of 
raadsleden die sociale media alleen privé gebruiken.      
 Het grootste deel van de respondenten valt in de eerste groep, aangezien 73% van de 
respondenten heeft aangeven dat ze sociale media gebruiken voor politieke doeleinden. Redenen 
hiervoor lopen sterk uiteen. Een raadslid stelt ‘Het is geen hobby, maar wel een noodzaak in de 
politiek.’ Dit toont aan dat sociale media onder sommige raadsleden een essentieel middel is. Andere 
raadsleden zien het als een goede manier om hun gemeente te promoten; informatie te verstrekken 
en informatie te verkrijgen. Het blijkt dat sociale media toch onvermijdbaar is voor raadsleden om te 
gebruiken. De resterende 27% van de respondenten heeft aangegeven dat ze sociale media niet 
gebruiken voor politieke doeleinden. Een deel hiervan (14%) gebruikt helemaal geen sociale media.
 Kortom, de meerderheid van de raadsleden gebruikt sociale media voor politieke doeleinden 
(72%), terwijl de minderheid (27%) sociale media niet voor politieke doeleinden gebruiken. 

 
Figuur 3 laat zien hoeveel raadsleden er gebruik maken van sociale media voor politieke en/of privé doeleinden. Figuur 3 laat ook zien hoeveel raadsleden 

geen sociale media gebruiken. 

2.2 Tijd en frequentie  
De groep raadsleden die sociale media voor politieke doeleinden gebruiken (73%) spenderen tussen 
1-3 uur per week aan sociale media. Dit is ongeveer 51% van de raadsleden die sociale media gebruikt 
voor politieke doeleinden. 10% van de raadsleden spendeert meer dan 8 uur per week aan sociale 
media. Een van de raadsleden gaat hierop in ‘[…] ook vanwege de tijd die het opslurpt heb ik ervoor 
gekozen alleen op LinkedIn actief te zijn. Tot nu toe bevalt dat zeer goed, ik kan iedereen een beperkt 

384; 66%
41; 7%

75; 13%

80; 14%

Het sociale media gebruik onder raadsleden

Ja, ik gebruik als raadslid sociale media
voor privé en politieke doeleinden.

Ja, ik gebruik als raadslid sociale media
alleen voor politieke doeleinden.

Ja, ik gebruik als raadslid sociale media
alleen voor privé doeleinden.

Nee, ik gebruik geen sociale media.



 
 

8 
 

gebruik van sociale media aanraden. Er zijn genoeg andere manieren om met kiezers in contact te 
komen of te weten wat er speelt.’ Het blijkt dus dat een stapje terug nemen voor sommige raadsleden 
werkt, aangezien ze dan meer tijd overhouden voor andere zaken. Uiteraard zal dit niet voor ieder 
raadslid wenselijk zijn en is dit persoonsgebonden.      
 De frequentie daarentegen is anders, aangezien de meerderheid van de raadsleden dagelijks 
hun sociale media gebruiken. Er zijn 310 raadsleden die aangeven dat ze dagelijks op sociale media 
zitten, terwijl 86 raadsleden aangeven dat ze wekelijks op sociale media zitten. 2 respondenten 
hebben aangegeven alleen sociale media te gebruiken tijdens de verkiezingen. In hoofdstuk 2.1 is 
gebleken dat raadsleden sociale media voor politieke doeleinden gebruiken (73%). Echter gebruikt 
een groot deel van dezelfde groep ook sociale media voor privé doeleinden (66%). Hierdoor valt het 
gebruik van sociale media en de tijd die hieraan gespendeerd wordt breed te interpreteren. 
Desalniettemin kan het voor sommige raadsleden nuttig zijn om een stapje terug te doen als 
raadsleden merken dat ze teveel tijd spenderen aan sociale media.     
 Kortom, de meeste raadsleden spenderen tussen 1-3 uur per week aan sociale media en kijken 
dagelijks op sociale media. Dit is verklaarbaar, aangezien 66% van de raadsleden sociale media zowel 
voor privé als voor politieke doeleinden gebruiken.  

 

Figuur 4 laat de groep raadsleden zien die sociale media voor politieke doeleinden gebruiken. Raadsleden die sociale media alleen privé gebruiken zijn 

niet in deze cirkeldiagram meegenomen. Het cirkeldiagram toont aan hoeveel tijd raadsleden per week kwijt zijn aan sociale media. 
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Figuur 5 laat de groep raadsleden zien die sociale media voor politieke doeleinden gebruiken. Raadsleden die sociale media alleen privé gebruiken zijn 

niet in deze staafdiagram meegenomen. De staafdiagram laat zien hoe vaak raadsleden op sociale media zitten. 

2.3 Raadsleden die sociale media niet voor politieke doeleinden gebruiken 
De enquête heeft vervolgens ook gefocust op 27% van de respondenten die sociale media niet 
gebruiken voor politieke doeleinden. Vervolgens is er aan de respondenten gevraagd waarom ze 
sociale media niet gebruiken voor politieke doeleinden. De antwoorden hiervan staan in figuur 6. Er 
zijn 72 respondenten die aangeven sociale media niet te gebruiken vanwege de negatieve omgeving. 
Een van de respondenten benadrukt het volgende: ‘Sociale media is vaak kort door de bocht, 
waardoor er meer onduidelijkheid komt dan kennis overdracht omdat het doorgaans impuls reacties 
zijn. Als gevolg daar van roep je bedreiging en intimidatie op. Dit is derhalve een averechts effect op 
betere open communicatievormen’. Deze respondent stelt dat de kennisoverdracht van sociale media 
tekort schiet. Dit resulteert volgens de respondent in bedreigingen en intimidatie. Het blijkt dat 
polarisatie een rol speelt in het negatieve beeld dat sociale media heeft volgens sommige 
respondenten. Sterker nog zelfs 11 respondenten hebben sociale media verwijdert, vanwege de 
polarisatie op sociale media. De polarisatie draagt dus niet alleen bij aan een negatief beeld over 
sociale media, maar het zorgt in sommige gevallen er ook voor dat raadsleden hun sociale media 
verwijderen. Andere respondenten geven aan dat sociale media onpersoonlijk is. Een van de 
respondenten benadrukt ‘Mijn sociale media-accounts gebruik ik alleen voor privé-doeleinden omdat 
ik politiek en privé zoveel mogelijk gescheiden wil houden. Ik discussieer graag met mensen over 
politiek en maatschappij, maar vind social media daar niet goed geschikt voor. De beperkingen (bv. 
qua non-verbale communicatie) zijn wat mij betreft te groot.’. Daarnaast droeg bubbelvorming ook 
bij aan de negativiteit van sociale media.       
 Verder geven 37 respondenten andere redenen om geen sociale media te gebruiken of om 
sociale media niet te gebruiken voor politieke doeleinden. In een aantal gevallen geven respondenten 
aan dat hun lokale politieke partij al gebruik maakt van sociale media, waardoor de behoefte van 
raadsleden wegvalt om zelf een sociale media aan te maken voor politieke doeleinden. 
 Er zijn ook een groot aantal respondenten die aangeven dat sociale media voor stress zorgt 
(34 respondenten) of dat ze het nut er niet van inzien (30 respondenten). Bovendien geven andere 
respondenten aan dat ze geen tijd hebben om aandacht te besteden aan sociale media (26 
respondenten).          
 Kortom, raadsleden die sociale media bewust niet inzetten voor politieke doeleinden hebben 
hier verschillende redenen voor. De grootste reden was de negativiteit dat aanwezig is op sociale 
media. Een andere reden was dat sociale media niet gebruikt wordt voor politieke doeleinden, omdat 
de partij al een sociale media account heeft. Verder vonden de respondenten dat sociale media geen 
nut heeft of voor stress zorgt. Een ander deel geeft aan dat ze geen tijd hebben om zich te 
bekommeren over sociale media. 

 

Ga naar de volgende bladzijde om het bijbehorende staafdiagram te kunnen zien. 
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Figuur 6 laat zien hoeveel raadsleden sociale media niet voor politieke doeleinden gebruiken. Daarnaast konden raadsleden in dit figuur meerdere opties 

aanvinken. Hierdoor zal het totaal aantal respondenten bij deze vraag lager liggen dan de antwoorden die zijn gegeven. 
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Hoofdstuk 3: Platforms 
 

3.1 Platforms 
Zowel hoofdstuk 3 als hoofdstuk 4 zal focussen op de raadsleden die gebruik maken van sociale media 
voor politieke doeleinden. In hoofdstuk 2 is gebleken dat het om 73% van de raadsleden gaat. 
 In figuur 7 zijn het aantal gebruikers per platform te zien. Hieruit blijkt dat Facebook het 
populairste platform is onder de raadsleden met 372 respondenten. Vervolgens worden Twitter (261), 
Instagram (231), LinkedIn (245) ook in grote getallen gebruikt onder de raadsleden. TikTok is als 
nieuwe sociale media het kleinst met 17 respondenten. Dit valt te verklaren, aangezien Tiktok als 
nieuw platform pas recentelijk populair is geworden in Nederland.16 Een van de respondenten 
benadrukt ook de gevaren van TikTok en zegt hierover het volgende ‘Dilemma: met TikTok kun je 
weer een andere doelgroep betrekken bij de politiek, voornamelijk jongeren. Echter, ik vind wat Meta 
(Facebook/Instagram) doet al ethisch onverantwoord (data verzamelen en doorverkopen, 
manipuleren, etc.), maar TikTok is nóg een tandje erger en ook een bedreiging voor onze democratie 
als China dit gaat misbruiken. Daarom gebruik ik het nu niet.’ Recentelijk voerde TikTok wijzigingen 
door in hun privacy beleid. Juristen hebben hier kritische kanttekeningen bij gemaakt.17 Hieruit blijkt 
dat raadsleden zich bewust moeten zijn van de mogelijke gevaren en mogelijkheden van een bepaald 
platform TikTok. Vervolgens zouden raadsleden dit moeten afwegen en daarin een weloverwogen 
keuze moeten maken. Dit geldt ook voor de andere sociale media platforms zoals Facebook, Twitter, 
Instagram en LinkedIn. Enkele respondenten geven ook aan actief te zijn op andere platforms zoals 
Mastodon, maar dit is niet in het onderzoek meegenomen. De opmerkingen van raadsleden zijn 
echter wel relevant, waardoor enkele raadsleden Mastodon als alternatief voorstellen. Dit toont aan 
dat raadsleden ook actief kunnen zijn op andere platforms buiten Twitter, Facebook, Instagram, 
LinkedIn of TikTok om. Het enige nadeel is dat raadsleden hierdoor wellicht minder mensen kunnen 
bereiken, aangezien Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok toch populaire platforms zijn 
met veel gebruikers.18          
 Kortom, Facebook is het populairste platform onder de raadsleden gevolgd door LinkedIn en 
Twitter. Echter zitten hier volgens sommige raadsleden ook bepaalde gevaren aan. Raadsleden 
moeten zich hiervan bewust zijn om vervolgens een weloverwogen keuze te maken. Bovendien 
zouden raadsleden ook alternatieve platforms kunnen verkennen zoals Mastodon. 

 

Figuur 7 laat het aantal gebruikers per platform zien. Hierbij moet wel worden benadrukt dat de respondenten meerdere platforms konden aankruisen. 

Hierdoor zijn de gebruikers per platform hoger dan het totaal aantal respondenten. 

 
16 Hoekstra, Jonker en van der Veer, ‘Nationale Social Media Onderzoek, 11.  
17 Nando Kasteleijn, ‘China krijgt toegang tot TikTok-data: moet je je daar zorgen over maken?’ (versie 17 januari 2023) 
https://nos.nl/artikel/2454833-china-krijgt-toegang-tot-tiktok-data-moet-je-je-daar-zorgen-over-maken (2 december 
2022). 
18 Ibidem, 12-13. 
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Hoofdstuk 4: Trends 
 

4.1 Doelen 
In de enquête is er ook gekeken naar de redenen van raadsleden om sociale media te gebruiken. Dit 
is op basis van een aantal stellingen gedaan. In figuur 8 valt te zien dat sociale media ook een rol speelt 
tijdens de verkiezingen. Er zijn 178 raadsleden die aangeven dat sociale media soms nuttig kan zijn 
voor het verkrijgen van stemmen. Daarnaast geven 115 respondenten aan dat sociale media 
behulpzaam zijn om stemmen te krijgen tijdens de verkiezingen. Het blijkt dat sociale media een tool 
kan zijn tijdens de verkiezingen volgens een aantal raadsleden. Een raadslid dat sociale media als tool 
gebruikt zegt hierover het volgende ‘[…] En voor de verkiezingen is het zeker ook een goed platform 
om je standpunten te delen’. Hieruit blijkt dat sociale media handig kan zijn om een eigen standpunt 
te verkondigen of te delen.         
  Een andere opvallende statistiek is dat sociale media voor veel raadsleden (163 
respondenten) geen tool is om andere besluitvorming te realiseren. Er zijn enkele raadsleden die 
aangeven dat een oproep op sociale media wel succesvol is, maar hiermee vormen deze raadsleden 
een minderheid. Verder geven 130 raadsleden aan dat ze mensen nauwelijks tot nooit in beweging 
krijgen voor een bepaald doel, terwijl 66 raadsleden aangeven dat dit vaak of altijd voorkomt. 
Bovendien worden debatten ook zo min mogelijk gevoerd op sociale media. Er zijn 123 respondenten 
die aangeven soms debatten te hebben met raadsleden of inwoners, terwijl de meerderheid 
nauwelijks (163) tot nooit (86) debatten heeft met andere raadsleden of inwoners. Een raadslid 
vertelde hierover het volgende ‘Het politieke debat hoort plaats te vinden in de raad en niet via sociale 
media’. Het blijkt dat sommige raadsleden terughoudend zijn met het deelnemen aan een politiek 
debat, aangezien dat onpersoonlijk is of buiten de raadszaal (zonder regels) plaatsvindt.  Verder helpt 
sociale media ook niet om in aanraking te komen met journalisten of experts. 170 raadsleden geven 
aan dat ze soms in aanraking komen met journalisten en experts, terwijl 138 raadsleden juist aangeven 
dat dit nauwelijks voorkomt.         
 Naast het verkrijgen van stemmen tijdens de verkiezingen heeft sociale media nog een ander 
belangrijk doel volgens sommige raadsleden, namelijk het verkrijgen van informatie. Er zijn 190 
raadsleden die aangeven sociale media vaak te gebruiken om te kijken wat er onder de inwoners 
speelt. Vervolgens geven 146 raadsleden ook aan dat ze vaak de inwoner weten te informeren. Het 
blijkt dus dat sociale media een informerende rol speelt voor raadsleden. Dit blijkt ook uit de 
opmerkingen van raadsleden. Een raadslid merkte het volgende op ‘Sociale media zijn voor mij 
onmisbaar om geïnformeerd te blijven over wat er (ook in de eigen gemeente) leeft. De nadelen, zoals 
onheuse bejegening, neem ik daarom voor lief. Tot serieuze bedreigingen is het gelukkig (nog?) niet 
gekomen.’.            
 Kortom, in figuur 8 is te zien dat sociale media voornamelijk als tool wordt gebruikt om 
informatie te krijgen; informatie te verstrekken of om tijdens de verkiezingen stemmen te krijgen 
door je standpunt naar voren te brengen. Raadsleden gebruiken in mindere mate sociale media om 
discussies te voeren; met journalisten/experts in contact te komen; mensen in beweging te krijgen of 
om andere besluitvorming te realiseren. 

 

Ga naar de volgende bladzijde om het bijbehorende staafdiagram te kunnen zien. 
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Figuur 8 laat een aantal stellingen over sociale media zien waarop de respondenten ‘n.v.t, nooit, nauwelijks, soms, vaak of altijd’ konden antwoorden.  

4.2 Intimidatie en polarisatie 
In de enquête zijn vier stellingen gesteld over intimidatie en polarisatie. Deze vier stellingen zijn in 
figuur 9, 10, 11 en 12 terug te zien. Een meerderheid (57%) van de raadsleden geeft aan dat ze niet of 
helemaal niet hebben overwogen om te stoppen met sociale media vanwege alle negatieve 
gevolgen, terwijl 24% dit wel of helemaal wel heeft overwogen. Dit getal ligt hoger bij de stelling ‘Ik 
heb wel eens als raadslid een standpunt voor me gehouden om bedreigingen of intimidatie te 
voorkomen’. Hierbij is 32% van de raadsleden het eens of helemaal eens met deze stelling. Er kan 
worden gesteld dat 1/3 van de raadsleden online niet hun meningen verkondigen uit angst voor 
bedreigingen of intimidatie. Dit blijkt ook uit de reacties van de raadsleden. Een raadslid stelt ‘De 
openheid en openbaarheid van het ambt als raadslid staat haaks op de onveiligheid van en op 
sociale media. Als raadslid wil je in contact staan en komen met de bevolking en dus streef je naar 
maximale benaderbaarheid: open profielen en makkelijk vindbare gegevens zoals telefoon en e-
mail. Die informatie kan echter ook gemakkelijk door kwaadwillende verkeerd en tegen je worden 
gebruikt. Dat is me recent ook overkomen waardoor ik nu veel terughoudender ben en mijn 
profielen -in elk geval voorlopig – helemaal heb afgeschermd.’. Een ander raadslid zegt ‘Ik ben 
persoonlijk heel voorzichtig met het delen van politieke uitingen. Ik ben in het verleden wel eens op 
een vervelende manier benaderd nadat ik iets had gedeeld’. Dit zijn slechts enkele reacties van 
raadsleden om een standpunt niet in te nemen vanwege bedreigingen of intimidatie (of om het te 
voorkomen).              
 Deze angst kan verklaard worden met figuur 11 en figuur 12. In figuur 11 komt duidelijk naar 
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voren dat 17% van de raadsleden te maken heeft gehad met bedreigingen of intimidatie (3% was het 
helemaal eens en 14% was het eens met deze stelling). In figuur 12 komt naar voren dat in totaliteit 
72% van de raadsleden de polarisatie terugziet op sociale media. Dit is een mogelijke tweede 
verklaring waarom raadsleden de angst hebben om hun mening te verkondigen op sociale media. 
Echter zijn er ook potentiële oplossingen te bedenken. Een raadslid geeft een potentiële oplossing 
voor dit probleem ‘Graag had ik ook een vraag gezien wat mogelijke oplossingen zouden zijn die 
raadsleden zien om social media gebruik in goede banen te leiden. Ik had dan graag aangegeven dat 
we binnen onze raad de gentleman’s agreement hebben gemaakt begin van deze raadsperiod om 
nooit negatief of zogenaamd grappig uitingen over andere raadsleden (op de persoon dus) te maken 
op social media […].’ Dit is uiteraard een mogelijke oplossing die de polarisatie kan wegnemen, 
aangezien raadsleden in hun volksvertegenwoordigende rol ook polarisatie kunnen versterken. 
Daarnaast zouden raadsleden zich ook moeten weren tegen polarisatie door bijvoorbeeld trainingen 
te volgen om daarmee om te kunnen gaan.       
 Kortom, polarisatie en intimidatie spelen een rol in het sociale media gebruik onder 
raadsleden. Ongeveer 24% van de raadsleden geeft aan overwogen te hebben om te stoppen met 
sociale media. Daarnaast gaf 1/3 van de raadsleden aan terughoudend te zijn op sociale media om 
hun politieke voorkeur of mening te verkondigen uit angst voor bedreigingen of intimidatie. Deze 
angst heeft twee mogelijke oorzaken. De eerste is dat raadsleden te maken hebben gehad met 
intimidatie of bedreigingen (17%) en een mogelijke tweede verklaring is dat raadsleden polarisatie 
terugzien op sociale media (72%). 

Ga naar de volgende bladzijde om de bijbehorende cirkeldiagrammen te kunnen zien. 

 

Figuur 9 laat een cirkeldiagram zien op basis van de volgende stelling ‘Ik heb overwogen om te stoppen met sociale media vanwege alle negatieve 

gevolgen.’ 
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Figuur 10 laat een cirkeldiagram zien op basis van de volgende stelling ‘ik heb wel eens als raadslid een standpunt voor me gehouden om bedreigingen 

of intimidatie te voorkomen.’ 

 

Figuur 11 laat een cirkeldiagram zien op basis van de volgende stelling ‘Ik word bedreigd, geïntimideerd of lastig gevallen op sociale media vanwege 

mijn politieke werk en/of overtuiging. 
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Figuur 12 laat een cirkeldiagram zien op basis van de volgende stelling ‘De gevolgen van polarisatie merk ik steeds sterker als ik mijn sociale media 

open.’    
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Conclusie  
De twee centrale vraagstellingen van dit onderzoek zijn ‘in hoeverre gebruiken raadsleden sociale 
media en wat proberen raadsleden hiermee te bereiken?’ en ‘in hoeverre krijgen raadsleden te maken 
met de toenemende polarisatie op sociale media?’.      
 In hoofdstuk 2 is gebleken dat 72% van de raadsleden sociale media gebruikt voor politieke 
doeleinden en slechts 27% van de raadsleden sociale media niet gebruikt voor politieke doeleinden. 
De raadsleden die sociale media gebruiken voor politieke doeleinden spenderen tussen 1-3 uur per 
week aan sociale media en kijken er ook dagelijks op. Daarnaast geven raadsleden verschillende 
redenen om sociale media niet te gebruiken voor politieke doeleinden. Er zijn 72 respondenten die 
aangeven dat ze sociale media niet gebruiken voor politieke doeleinden vanwege de negativiteit op 
sociale media. Dit heeft te maken met polarisatie, bubbelvorming en de onpersoonlijke manier van 
communiceren. Er zijn zelfs 11 respondenten die sociale media hebben verwijdert vanwege de 
polarisatie. Een andere reden om sociale media niet voor politieke doeleinden te gebruiken was 
vanwege het sociale media account van de politieke partij. Hierdoor verdween de noodzaak voor 
raadsleden om zelf ook politiek actief te zijn op sociale media. Verder vonden de respondenten dat 
sociale media geen nut heeft (30 respondenten) of voor stress zorgt (34 respondenten). Er zijn ook 
raadsleden die geen tijd hebben voor sociale media (26 respondenten).   
 In hoofdstuk 3 kwam duidelijk naar voren dat Facebook met 372 respondenten het populairste 
platform is onder raadsleden die sociale media inzetten voor politieke doeleinden. Naast Facebook 
zijn LinkedIn (245 respondenten) en Twitter (261 respondenten) ook populair onder de raadsleden. 
Hoofdstuk 4 toonde aan dat raadsleden sociale media voornamelijk gebruiken om stemmen te krijgen 
tijdens de verkiezingen; informatie te krijgen en informatie te verstrekken. In mindere mate wordt 
sociale media ingezet om discussies te voeren; contact te krijgen met journalisten/experts; mensen in 
beweging te krijgen of om andere besluitvorming te realiseren. Daarnaast heeft hoofdstuk 4 ook 
aandacht besteed aan de toenemende polarisatie die in de samenleving speelt. Hieruit blijkt dat 
ongeveer 24% van de raadsleden heeft overwogen om te stoppen met sociale media vanwege de 
polarisatie. Daarnaast is 1/3 van de raadsleden terughoudend op sociale media om hun politieke 
voorkeur of mening te verkondigen uit angst voor bedreigingen of intimidatie. Deze gegevens hebben 
twee mogelijke verklaringen. Enerzijds geeft 17% van de raadsleden aan dat ze te maken hebben 
gehad met bedreigingen of intimidatie. Anderzijds geeft 72% van de raadsleden aan dat ze polarisatie 
terugzien op sociale media.         
 Dit onderzoek zou graag een aantal suggesties willen meegeven aan raadsleden en aan de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, zodat sociale media het beste kan worden ingezet door 
raadsleden. Deze suggesties kwamen ook terug in de hoofdstukken van dit onderzoek. De eerste 
suggestie is dat raadsleden een weloverwogen afweging moeten maken in de keuze van hun sociale 
media platform. De tweede suggestie voor raadsleden is om ook alternatieve platforms te verkennen. 
De derde suggestie is om duidelijke afspraken te maken in de raadszaal over het gebruik van sociale 
media. De vierde suggestie is voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om sociale media 
trainingen te geven aan raadsleden, zodat raadsleden zich enerzijds kunnen weren tegen online 
intimidatie of bedreigingen en anderzijds dat raadsleden sociale media effectiever kunnen inzetten 
voor politieke doeleinden. De vijfde suggestie is dat er meer vervolgonderzoek gedaan moet worden 
naar het sociale media gebruik onder raadsleden. Hieronder zullen een paar onderwerpen volgen voor 
mogelijke vervolgonderzoeken: 

 Bubbelvorming bij raadsleden. 
 Het sociale media gebruik bij lokale politieke partijen. 
 De verschillende manieren waarop sociale media platforms ingezet worden door raadsleden.  
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Bijlage 1 
 

Vragen van de enquête en de antwoorden: 

1. Gebruikt u momenteel sociale media als raadslid?*  

Ja, ik gebruik als raadslid sociale media voor privé en politieke 
doeleinden. 

384 

Ja, ik gebruik als raadslid sociale media alleen voor politieke 
doeleinden. 

41 

Ja, ik gebruik als raadslid sociale media alleen voor privé doeleinden. 75 

Nee, ik gebruik geen sociale media. 80 
* Raadsleden die de opties ‘ja, ik gebruik als raadslid sociale media alleen voor privé doeleinden’ of ‘Nee ik gebruik geen sociale media’ aandrukten kregen 

vervolgens alleen vraag 2, 8 en 9 te zien en de resterende vragen niet. Raadsleden die de opties ‘ja, ik gebruik als raadslid sociale media voor privé en politieke 

doeleinden’ of ‘ja, ik gebruik als raadslid sociale media alleen voor politieke doeleinden’ aandrukten kregen vervolgens vraag 3-9 te zien. 

2. Waarom maakt u geen gebruik van sociale media of gebruikt u alleen voor privé doeleinden?* 

Ik heb geen tijd. 26 

Ik zie er het nut niet van in. 30 

Sociale media geeft veel stress. 34 

Sociale media zorgt voor negativiteit. 72 

Ik begrijp sociale media niet. 5 

Ik vind het lastig om de inwoners te bereiken met sociale media. 14 

De inwoners gebruiken sociale media nauwelijks. 5 

Ik had sociale media, maar heb het inmiddels verwijderd vanwege 
bedreigingen, intimidatie, geschreeuw en gedoe. 

11 

Geen van de bovenstaande antwoorden. 37 

* Raadsleden konden meerdere opties aandrukken bij deze vraag.  

3. Welke sociale mediakanalen gebruikt u als raadslid?* 

Twitter. 261 

Facebook. 372 

Instagram. 231 

LinkedIn. 245 

TikTok. 17 
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* Raadsleden konden meerdere opties aandrukken bij deze vraag.  

4. Welke uitspraken zijn bij u van toepassing bij het gebruik van sociale media als raadslid? (Twitter, 
Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn). 

 Altijd. Vaak. Soms. Nauwelijks. Nooit. 
Ik weet de 
inwoners uit 
mijn gemeente 
te informeren. 

34 146 201 38 4 

Dankzij sociale 
media weet ik 
als raadslid wat 
inwoners bezig 
houdt. 

24 190 164 45 0 

Sociale media 
helpt mij om in 
contact te 
komen met 
journalisten 
en/of experts. 

10 63 170 138 36 

Ik heb debatten 
met raadsleden 
en/of inwoners. 

4 38 123 163 86 

Mijn oproep tot 
een andere 
besluitvorming 
blijkt succesvol 
te zijn. 

8 11 112 122 63 

Ik krijg mensen 
in beweging 
nadat ik een 
bericht post op 
sociale media. 

11 55 198 108 22 

Sociale media 
helpt mij om 
stemmen te 
krijgen tijdens 
de verkiezingen. 

36 115 178 63 14 

5. Welke uitspraken zijn bij u van toepassing bij het gebruik van sociale media als raadslid? (Twitter, 
Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn). 

 Helemaal 
mee eens 

Mee eens Neutraal Niet mee 
eens 

Helemaal niet 
mee eens 

n.v.t 

De gevolgen 
van polarisatie 
merk ik steeds 
sterker als ik 
mijn sociale 
media open. 

125 185 77 24 3 

11 

Ik word 
bedreigd, 
geïntimideerd 
of lastig 
gevallen op 
sociale media 
vanwege mijn 

13 62 96 109 118 

27 
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politieke werk 
en/of 
overtuiging. 
Ik heb wel eens 
als raadslid een 
standpunt voor 
me gehouden 
om 
bedreigingen 
of intimidatie 
te voorkomen. 

33 103 55 96 116 

22 

Ik heb 
overwogen om 
te stoppen met 
sociale media 
vanwege alle 
negatieve 
gevolgen. 

29 72 58 116 129 

21 

6. Hoeveel uur bent u als raadslid ongeveer kwijt per week aan uw sociale media? 

Tussen 1-3 uur. 217 

Tussen 3-5 uur. 101 

Tussen 5-8 uur. 41 

Meer dan 8 uur. 43 

Weet ik niet. 23 

7. Hoe vaak gebruikt u sociale media? 

Dagelijks. 310 

Wekelijks. 86 

Maandelijks. 22 

Jaarlijks. 3 

Alleen tijdens verkiezingen. 2 

Geen van de bovenstaande antwoorden. 2 

8. Uit hoeveel leden bestaat uw gemeenteraad? 

9 1 

11 1 

13 6 

15 25 

17 54 

19 55 
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21 67 

23 57 

25 34 

27 23 

29 39 

31 47 

33 36 

35 20 

37 33 

39 61 

45 21 

9. Hoe oud bent u? 

18-25 25 

25-35 44 

35-45 87 

45-65 288 

65+ 136 
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Bijlage 2 
 

Opmerkingen over de enquête of over sociale media gebruik onder raadsleden 

 Politiek op social media mondt snel uit in gescheld en geruzie. Alleen de meer demagogische 
raadsleden gebruiken hun persoonlijke accounts voor politiek. Ik reageer ook niet als ik getagd word 
op mijn persoonlijke account. Wij hebben wel social media accounts voor de fractie, maar niet als 
individuele raadsleden. 

 Social media gaat vaak over het ‘relletje vd dag’ en verstoord daarmee het structurele proces van 
besluiten over langere termijn bezien. 

 Niet altijd duidelijk wanneer mijn mening vraagt als raadslid of als privé-persoon. Als raadslid gebruik 
ik minder vaak social media nl. 

 Alleen prive, politiek via sociale media partij 
 Sociale media zijn de vloek van deze tijd. Het zou beter zijn als ze nooit waren uitgevonden. 
 Mijn sociale media-accounts gebruik ik alleen voor privé-doeleinden omdat ik politiek en privé zoveel 

mogelijk gescheiden wil houden. Ik discussieer graag met mensen over politiek en maatschappij maar 
vind social media daar niet goed geschikt voor. De beperkingen (bv. qua non-verbale communicatie) 
zijn wat mij betreft te groot. 

 We hebben als partij social media accounts 
 Het politieke debat hoort plaats te vinden in de raad en niet via social media. 
 Grote zorgen over sociale media, versterkt polarisatie en wantrouwen enorm, doet meer kwaad dan 

goed lijkt het! 
 Dit wordt vaak gebruikt om te spuien en niet om meningsvorming of vraagstelling. Ik wil hier geen 

negatieve energie van krijgen. Ze mogen mij altijd bellen of mailen dan weet ik ook met wie ik spreek. 
 Sociale media is vaak kort door de bocht, waardoor er meer onduidelijkheid komt dan kennis 

overdracht omdat het doorgaans impuls reacties zijn. Als gevolg daar van roep je bedreiging en 
intimidatie op. Dit is derhalve een averechts effect op betere open communicatievormen 

 Vrouwen van kleur worden ongekent vaak bedreigt op sociale media. 
Ik mis hierover vragen. Jammer want dat doet het onderzoek tekort. 

 Facebook en Twitter ben ik al lang geleden met gestopt, vanwege de polarisatie. Ik gebruik 
uitsluitend LinkedIn, vooral professioneel, maar alles is ook politiek… 

 Heb het geprobeerd maar ben afgehaakt door allerlei ongenuanceerde opmerkingen die voorbij 
komen. Betrouwbaarheid slecht. Ik kijk nog wel eens face book naar pagina's die ik zelf leuk vind om 
te volgen (hobby) 

 laat het niet leidend zijn in je functioneren 
 Dilemma: met TikTok kun je weer een andere doelgroep betrekken bij de politiek, voornamelijk 

jongeren. Echter, ik vind wat Meta (Facebook/Instagram) doet al ethisch onverantwoord (data 
verzamelen en doorverkopen, manipuleren, etc.), maar TikTok is nóg een tandje erger en ook een 
bedreiging voor onze democratie als China dit gaat misbruiken. Daarom gebruik ik het nu niet. 

 Het onderscheid tussen gebruik privé en als raadslid kwam niet duidelijk uit de enquête. 
 Sociale media is voor mij de manier om te netwerken. Daarnaast bij de verkiezingen beloofd open te 

zijn over wat ik als politica doe, daar gebruik ik de sociale media ook voor. 
 we moeten veel meer tegenspreken en ons niet alles welgevallen 
 Het gebruik van social media tussen privé en raadslid loopt voor 99% door elkaar heen. Dat is niet 

heel eenvoudig te splitsen. Ik heb een facebook/twitter account die ik voor beide gebruik. Instagram 
heb ik 2 profielen. Linkedin gebruik ik alleen als ik zelf als raadslid iets bijzonders heb gedaan wat het 
vermelden waard is op linkedin. Gebruik ik niet voor politieke boodschappen. Met dit in het 
achterhoofd is de enquete niet altijd even makkelijk/handig in te vullen. 

 Persoonlijk gebruik ik ze niet, maar vanuit de partij worden ze wel gebruikt. m.n. facebook en een 
website. 

 Het leven zonder social media, muv whatsapp, biedt mij al meer dan voldoende vervulling. De tijd 
nemen voor een praatje met mensen op straat levert voldoende informatie op voor mijn 
raadslidmaatschap. Ik wil mijn levenstijd niet meer aan socials besteden. Slow living. 
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 Ik gebruik alleen Facebook en probeer discussies te voorkomen. Wel zie ik zo wat er leeft dus vind ik 
het wel een goede en makkelijke manier om op de hoogte te blijven. En voor de verkiezingen is het 
zeker ook een goed platform om je standpunten te delen. 

 Ik stap bewust in de bubbel van anders denkenden maar wel altijd met het verhaal wat ik kan 
uitleggen. 

 Zelf ervaar ik vooral instagram als een prettig platform om in (vooral) je eigen bubbel het gesprek op 
gang te krijgen en input vanuit zowel mijn eigen following als de personen die ik volg. 

 Ik gebruik twitter, facebook, linkedin en instagram. 
Voor privé en lokale radio waar ik als vrijwilliger werk. 

 Allemaal bagger,,voedt weinig toe, en geeft stress en negativiteit. 
 Mee gestopt omdat privacy belangrijker is dan de doelstellingen van de muskjes en Zuckerbergjes van 

de wereld 
 De algoritmes die door de sociale media worden gebruikt (bubbelvorming) ontwrichten de 

maatschappij. Dat is de reden dat ik geen sociale media gebruik en het lijkt me verstandig dat 
overheden ook geen sociale media gebruikten tenzij het media zijn 'neutrale' algoritmes (hiermee 
bedoeld ik dat er niet wordt gebubbeld). Ik vind dat de vereniging van raadsleden zich ook zou moeten 
onthouden van het gebruik van sociale media 

 Graag had ik ook een vraag gezien wat mogelijke oplossingen zouden zijn die raadsleden zien om social 
media gebruik in goede banen te leiden. Ik had dan graag aangegeven dat we binnen onze raad de 
gentleman's  agreement hebben gemaakt begin van deze raadsperiode om nooit negatief of 
zogenaamd grappig uitingen over andere raadsleden (op de persoon dus) te maken op social media. 
Daar houden 12 van de 13 partijen zich aan, maar 1 (rechtse, populistische) niet. 

 Ik wil het eigenlijk wel, maar ik doe er de moeite niet voor. Ik heb het twee keer kort gedaan, maar ben 
weer gestopt. 

 ik ben voorzichtig in het gebruik van social media als burgerraadslid. De polarisatie op social media is zo 
enorm aanwezig en dat weerhoudt mij enorm om dit middel in te zetten om contact te maken met mijn 
inwoners. 

 Ik gebruik verschillende platforms voor verschillende doeleinden. Facebook met name privé en politiek 
(aparte pagina’s) LinkedIn zakelijk. Twitter politiek en instagram prive., 

 Ik gebruik eigenlijk linked het meest, om te laten informeren 
 Ik probeer mij te houden aan 'waardeer met je hart, beslis met je hoofd en oordeel later'. Gebruik van 

sociale media vertroebeld dit principe en geeft mij meer afleiding dan dat het wat toevoegt. Vooral 
omdat de context waarin wordt gesproken al heel snel zoek raakt. Daarmee wil ik niet zeggen dat het 
geen functie heeft in de politiek. Ik ben er gewoon niet de juiste persoon voor. 

 Gebruik van sociale medianetwerk ik zoveel mogelijk omdat de uitgezonden signalen gemakkelijk 
verkeerd overkomen en/of misbruikt worden 

 Sociale media zijn voor mij onmisbaar om geïnformeerd te blijven over wat er (ook in de eigen 
gemeente) leeft. De nadelen, zoals onheuse bejegening, neem ik daarom voor lief. Tot serieuze 
bedreigingen is het gelukkig (nog?) niet gekomen. 

 Ik ben gestopt met Twitter wegens bedreigingen. 
 Ik gebruik alleen LinkedIn en voornamelijk werk gerelateerd. 
 Ik merk dat ik verdrietig word van de polarisatie op social media, en mij zorgen maak hoe we mensen 

weer tot elkaar kunnen brengen. Hoe draaien we de huidige  trend weer om? En door die polarisatie ben 
ik voorzichtiger met de dingen die ik deel of weergeef  op de socials om problemen te voorkomen. 

 Ik ben dus al gestopt met het gebruik van twitter en Facebook 
 Ik laat social media inzetten door andere uit de fractie, en heb zelf geen tijd om dit bij te houden. Kost te 

veel tijd. 
 Ik gebruik social media vooral prive en deel soms een bericht van de fractie. Als partij posten we soms 

een bericht. 
 Momenteel Mastodon aan het verkennen omdat dit een onafhankelijker platform is. 
 Ik gebruik het vooral als bron van informatie, zelf post ik weinig want ik heb geen zin in discussies die je 

toch niet kan winnen 
 Privé meldingen op SM levert veel meer sympathie op dan politiek gerelateerde post. 
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 Omdat ik vind dat social media inmiddels de werkelijkheid aan het overnemen is en gemoederen sneller 
verhit raken, wegen de voordelen van het gebruik ervan niet op tegen de nadelen. 

 Het is geen hobby, maar wel een noodzaak in de politiek. 
 Natuurlijk heeft ieder raadslid wel eens "last" van social media. Maar dat heb je als niet raadslid ook. 
 Alle sociale media worden hierboven over een kam geschoren. Ik bekijk per medium wat ik post/welke 

invalshoek ik kies. Op twitter ben ik politieker dan op instagram, facebook gebruik ik vaak voor 
uitgebreidere stukken. LinkedIn is ook mijn zakelijke netwerk dus daar post ik vooral zaken die te 
maken hebben met de combinatie (en ik post daar veel minder politieke zaken). 

 Het gebruik van social media wordt vaak overschat. Veel mensen hebben “geen tijd/geen zin” om 
politieke statements te lezen. Hoor ik vaak. 

 Twitter is passé, juist vanwege de vuilspuierij. Mastodon! En dat staat niet in de lijst. 
 sociale media is erg eenzijdig. Alleen de generator kan er al voor zorgen dat anderen meer aandacht 

krijgen dan wat jij post.HEt is verre van een democratisch middel als je je er niet de hele dag mee bezig 
zou houden. 

 Ik vind dat de sociaal media zwaar wordt overschat. Je krijgt wel signalen van de maatschappij binnen, 
maar dat wilt niet zeggen dat de stille meerderheid er ook zo in staat. 

 Ik ben sinds kort raadslid en dus heb me nog te weinig bezig kunnen houden met sociale media 
 De fabeltjes fuik wordt het wel genoemd. Dat is ook zo naar mijn beleving. Als mensen intensief gebruik 

maken van sociale media neemt de nuance in hun opvatting af. Ik heb sterk het gevoel dat gebruik van 
sociale media leidt tot eenzijdige, niet pluriforme, informatie. 

 Beetje vreemd dat je niet kan aangeven dat je sociale media wel gebruikt, maar minder dan een uur per 
week. 

 Ik heb pas onlangs soc med als kanaal in gebruik voor onze partij, derhalve nog weinig ervaring 
 Kost veel tijd 
 Politiek roept bij veel gebruikers van sociale media vaak negatieve connotaties op. Men roept vanuit de 

onderbuik en het leidt tot niets dan je te proberen te verdedigen naar een groep mensen die er niet echt 
voor open staan. In het persoonlijk gesprek gaat dit veel beter. 

 Wellicht dat in een volgend onderzoek de vraag kan worden meegenomen of de raadsleden vanuit de 
raadszaal twitteren en/of content of sociale media zetten. 
Mijns inziens verstoord dat de aandacht 

 Ik gebruik met name Twitter en Facebook om met mensen in contact te komen. Maar Twitter gebruik ik 
zelden nog, omdat de polarisatie daar vervelende vormen aanneemt en de interactie beperkt is. Ik zou 
heel graag meer overheidstoezicht willen op sociale media, omdat het nu de samenleving kan 
ontwrichten door al het nepnieuws, desinformatie en polarisatie op sociale media. 

 De openheid en openbaarheid van het ambt als raadslid staat haaks op de onveiligheid van en op sociale 
media. Als raadslid wil je in contact staan en komen met de bevolking en dus streef je naar maximale 
benaderbaarheid: open profielen en makkelijk vindbare gegevens zoals telefoon en e-mail. Die 
informatie kan echter ook gemakkelijk door kwaadwillenden verkeerd en tegen je worden gebruikt. Dat 
is me recent ook overkomen waardoor ik nu veel terughoudender ben en mijn profielen - in elk geval 
voorlopig - helemaal heb afgeschermd. 

 Ik ben persoonlijk heel voorzichtig met het delen van politieke uitingen. Ik ben in het verleden wel eens 
op een vervelende manier benaderd nadat ik iets had gedeeld. 

 Zelf post ik niets, dit doet de fractieondersteuning, op de fractie accounts. Wel lever ik materiaal aan en 
formuleer ik inhoudelijke reacties indien nodig. 

 Ik gebruik Twitter zelden actief, maar heb mijn Facebook gelinkt. Instagram valt me tegen en vind ik 
niet zo interessant. Facebook boeit me ook niet meer. Ik post sporadisch op Facebook, in verkiezingstijd 
meer, maar of dat effect heeft weet ik niet. Ik ga nooit in op discussies op sociale media en ik ben 
minder dan een uur per week met die media bezig. Die keuzemogelijkheid was er niet. 

 Wij zijn gestopt met Facebook omdat er te veel negatieve en ongefundeerde meningen komen. Tot 
bedreigingen aan toe. 

 Ik kijk wel op social media om te zien/horen wat de inwoners van onze gemeente beweegt. 
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 Wanneer ik zie hoeveel negatieve en agressieve berichten collega raadsleden ontvangen, heb ik niet het 
gevoel dat ik iets mis. Integendeel zelfs. 

 Wij hebben wel een social media account als partij. Niet op persoonlijke titel. 
 Omdat er amper nog regionale media zijn ben je vaak aangewezen op sociale media. 
 Ik gebruik sociale media voor prive doeleinden. We hebben vanuit de partij een sociale media kanaal. 
 Ik gebruik het steeds minder, omdat er minder een gesprek kan plaats vinden. Reacties zijn vaak 

negatief, wat niet stimuleert om het in te zetten. 
 De toegevoegde waarde van sociale media is sterk overschat. Het ongebreideld anoniem afgeven op de 

persoon is zo gewoon geworden dat ik eerder een voorstander ben van het algemeen afschaffen van 
dergelijke media. Ik praat liever van persoon tot persoon. 

 Social Media maakt inbreuk op mijn privacy omdat deze door criminele organisaties wordt gerund. 
Denk even aan de recente berichtgeving over tiktok en de zogenaamde datalekken van Facebook! 

 De 'taal' van de sociale media verhard. Ik probeer de positiviteit te benadrukken en stimuleer andere 
gebruikers om hetzelfde te doen. 

 Ik voer geen discussies via sociale media, m.b.t. zaken die gepost worden door burgers, wat betreft 
zaken die wij zelf niet gepost hebben. 
Als we zelf zaken op sociale media posten en krijgen daar reacties op dan reageren we wel. We hebben 
binnen onze fractie ook duidelijke afspraken hoe om moeten gaan met sociale media. 

 De naam “sociale media” is m.i. verkeerd gekozen. De desbetreffende mdia zijn niet erg sociaal. Vooral 
op het IK gericht. Kijk mij eens; kijk eens hoe goed ik het heb, of hoe goed ik ben. Mensen ontmoeten 
elkaar niet meer. Iedereen op zijn eigen zolderkamertje met de eigen a-sociale media. 

 voor ik de politiek in ging gebruikte sociale media beperkt, vooral voor mijn beroep en in vrienden- en 
familieverbanden. Na mijn pensionering verviel de sociale media voor het beroep, en hield het bij 
familie en vrienden. Voor de politieke zaken gebruik ik sporadisch wel de sociale media. 

 2 vragen over hoe raadsleden denken over social media, haha. Wat wil je daar nu uit halen. Succes met 
de uitkomsten waar je niets mee kunt doen. 

 Nooit geen problemen hehad maar sinds ik raadslid ben diversen malen gehackt, bedreigd 
 Sinds de verkiezingen mijn Facebook niet meer aangeraakt, heerlijk! 
 Het enige medium dat ik in het verleden gebruikte was Twitter, ben nu nauwelijks meer actief op 

Twitter. Destijds reageerde ik incidenteel op landelijk nieuws. 
 Wij hebben als fractie iemand verantwoordelijk gemaakt voor de content op onze socials. Deze worden 

dus door de de raadsleden zelf niet meer gevuld. Dit mis ik hier. De vraag “Hoeveel uur bent u als 
raadslid ongeveer kwijt per week aan uw sociale media?” heb ik geïnterpreteerd zonder privé gebruik. 

 Voer de discussie in de gemeenteraad of in een persoonlijk gesprek en NOOIT via sociale media 
 Ik lees de sociale media wel om te kijken wat er speelt, maar vind dat de discussies zich vaak vernauwen 

tot een 'welles-nietes'-verhaal. Veel gebruikers lijken veelal een bevestiging te zoeken voor hun eigen 
opvatting en minder te luisteren naar tegenargumenten. 

 Ik gebruik buiten linkend in geen sociaal media. In de partij gebruiken we wel social media en lever ik 
ook input. 

 Ik merk dat ik steeds terughoudender wordt. En liever het gesprek aan ga. 
 Wij hebben speciale mensen de rol toebedeeld om reacties te geven op reacties om ongenoegen te 

voorkomen of uitlatingen te inventariseren, dit werkt mijn inziens prima. 
Er word ook binnen onze fractie aandacht aan besteed. 

 Ik vind sociale media te vluchtig. Ben liever zorgvuldig met de inhoud bezig en ik ga liever gewoon met 
inwoners in gesprek. Iedereen kan mij bereiken via mail. 

 Sociale media zorgt voor beeldvorming. Beeldvorming bepaalt steeds vaker de politieke arena, en dat 
vind ik een slechte zaak. Ik wil dat kiezers mij afrekenen op mijn daden en gedrag, niet op hoe ik mij 
profileer op sociale media. 

 Tuurlijk gebruik ik bijv. Whatsapp, LinkedIn e.d., maar werkelijk zo min mogelijk en idd geen Facebook, 
Tiktok, Twitter (wie verzint deze onzinnige toepassing). 

 de waan van de dag 
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 Sommige kanalen, zoals Twitter, lijken alleen bevolkt door "opiniemakers", politicie, journalisten en 
roeptoeters, waarmee de vraag is of het nog iets te maken heeft met het publieke debat of het bereiken 
van "de burger". 

 Gebruik van Social Media door politici zou ontraden moeten worden. Het resulteert in een verruwing 
van het debat en populistische meningen. 

 Er is een  enkel raadslid die zich onwaardig gedraagd op social media. Daar wordt hij niet op aan 
gesproken door de burgemeester. Ondanks dat iedereen er schade van spreekt. Het zou goed zijn dat 
hier wetgeving voor komt 

 Ik gebruik privé geen sociale media. Vanuit mijn werk gebruik ik LinkedIn op mijn persoonlijke account. 
Sociale media berichten vanuit mijn rol als raadslid zijn vanuit de mediaaccounts van de partij. Ik 
reageer af en toe op persoonlijke account op berichten. 

 Social media zijn hartstikke nodig 
 Vind persoonlijk contact belangrijker 
 Sociale media is perfect om zaken recht (proberen) te zetten; ontwikkelingen te benoemen; promotie 

van het dorp en zaken waar wij achter staan te benoemen! 
Jos 

 Het valt me op dat veel mensen (zelfs jongeren) het gedrag van andere gebruikers slecht kunnen 
relativeren. Ook is er wel een kennis van hoe door de app te navigeren of hoe een post voor likes kan 
worden gebruikt, maar niet hoe je het kan inzetten als tool voor onderzoek en dat is zonde! Want daar is 
veel uit te leren. Alleen al kijken naar hoe vaak een specifieke combinatie woorden wordt gebruikt in 
een x periode kan al nuttig zijn bijv. 

 Had vroeger WhatsApp, Twitter, Linkedin, maar het vraagt enorm veel energie om dit allemaal bij te 
houden. 
Ik doe mijn werk zo goed mogelijk en vind persoonlijke contacten veel plezieriger dan via zo'n algemeen 
roeptoeter kanaal 

 sociale media zijn  a-sociale media 
 Liever zou ik minder actief willen zijn op sociale media, ik mis een beetje de vragen hierover. 
 Bedreigingen vanwege uitingen op sociale media komen vooral vanuit bestuur en werkorganisatie van 

de gemeente. Het polarisatiedebat wordt door college van B&W gebruikt om geluiden uit de oppositie 
op sociale media als polariserend weg te zetten. Het college schaadt daarmee de democratische 
besluitvorming en het publieke debat. 

 Ik ga betrachting verkiezingen weer gebruiken (1 jaar vooraf), maar heb nu andere prioriteiten 
 Vooral bij het inzetten van betaalde media krijgen we veel verwensingen. 
 Je bereikt maar een deelnam je doelgroep. Steeds meer mensen zitten er niet op. 
 Op een politieke facebookpagina zitten veel raadsleden van onze stad, op twee na reageren geen 

andere raadsleden ban onze stad. Blijkbaar uit vrees voor de reacties die er dan komen gaan. En niet 
reageren om zo bescherming van hun politieke carrière na te streven. 

 Er zouden trainingen moeten zijn over hoe je social media effectief kunt gebruiken. 
 Sociale media wordt gevoed via fractie en bestuur 
 Ik heb het idee dat voor sociale media vaak de 80/20 regel geldt: 20% van de gebruikers/inwoners is 

verantwoordelijk voor 80% van het sociale media verkeer, wat een vertekent beeld geeft. Kort gezegd: 
een klein aantal met een grote mond bepaald veel beeldvorming op sociale media. 

 ik houd helemaal niet van sociale media en zodra ik mijn politieke carriere ben gestopt stop ik ook 
meteen met sociale media, dit heeft niet te maken met intimidatie of iets dergelijks, maar omdat ik het 
gewoon geen interessant medium vind 

 Ik gebruik alleen prive sociale media en ben mij er, sinds mijn verkiezing afgelopen raadsverkiezingen, 
van bewust wat ik schrijf. Ik houd er rekening mee, met wat ik schrijf en zeg, dat ik lid ben van een lokale 
politieke partij en volksvertegenwoordiger ben. 

 Ik probeer het gebruik van verschillende sociale media voor verschillende doeleinden te bewaken. Dus 
bijvoorbeeld 3 instagram accounts waarvan 1 puur voor de politieke uitingen is. Anders wordt je 
gestoord. 
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 Twitter is m.i. alleen voor incrowd, mensen zijn er veel tijd mee kwijt. En vaak ronduit hatelijk.  Je kan 
beter de bewoners vd stad bereiken op een bredere manier. 

 Vanwege de vele negatieve reacties en gedoe op sociale media en ook vanwege de tijd die het opslurpt 
heb ik ervoor gekozen alleen op linkedin actief te zijn. Tot nu toe bevalt dat zeer goed, ik kan iedereen 
een beperkt gebruik van sociale media aanraden. Er zijn genoeg andere manieren om met kiezers in 
contact te komen of te weten wat er speelt. 

 We gebruiken sociale media alleen als gezamenlijke partij. 
 Misschien dat 'k toch wat actiever ga worden, op verzoek van m’n fractie 
 Het kost mij teveel tijd. Ik deel wel eens iets maar verder niet veel. ook voordat ik raadslid was had ik er 

niks mee. Er zijn leukere dingen te doen na werktijd. 
 Ik gebruik geen Twitter om vervelende discussies te voorkomen. Op Facebook ga ik bewust niet in 

debat. Voor je het weet zit je in een haatdragende discussie. Dat heb ik in het verleden geleerd. 
 Politiek gaat in essentie (te) vaak over beeldvorming en dat speelt extra bij social media. 
 Ik merk wel dat ik sinds ik raadslid ben bewuster bezig ben met wat ik post. Welke foto's ik gebruik, hoe 

ik de woorden formuleer, als in, letten op spelling en grammatica. 
 Als fractie gebruiken wij social media voor politieke doeleinden. Facebook, Instagram 
 De Trumpificatie is wel lastig. Feiten wordt steeds minder relevant en meningen steeds belangrijker. Dit 

is ook in de krant. 
 Ik ben net raadslid. Meer sociale media gebruik is wel mijn doel, maar beperkt. Ik ben geen fan van 

sociale media, maar zie het politieke nut wel. 
 ik beperk mijn social media, door het uitsluitend prive te gebruiken ivm de angst dat de boodschap 

omslaat in een grote kans dat er zeel veel negatieve reacties op komen. 
 Ik probeer sinds de overname van Twitter door Elon Musk Mastodon in plaats van Twitter te gebruiken. 

Helaas heeft mijn achterban die stap nog niet gezet en ben ik nog steeds ook actief op Twitter. 
 sociale media zijn vaak a-sociale media. Zou goed zijn collectief de data-eigenschap te herwinnen op 

Big Tech. Of er zou 1 app vd EU of de Rijksoverheid moeten zijn. 
 De sociale media en de bijbehorende commentaarcultuur werkt antidemocratisch, polariserend, 

verzwakken het democratisch debat en bedreigen de vrijheid van meningsuiting. De nieuwe censuur is 
niet een gebrek aan informatie maar een teveel waarvan bovendien ook nepnieuws een groot deel is. 
Diversiteit en tolerantie worden via de sociale media getorpedeerd.  Als raadslid voel ik me niet veilig 
om mijn mening te uiten op sociale media omdat ik geen debat ervaar waarin iedereen een open 
luisterhouding heeft. De sociale media verhinderen de luisterhouding en meningsvorming op basis van 
diverse invalshoeken. Meningen staan op sociale media gelijk aan onderbuikgevoelens en angsten die 
de weg volgen van haat. Ik pleit voor een ban van comments en uiteindelijk voor een politieke aanpak 
van de invloed van Silicon Valley en andere internetgiganten op democratie en vrijheid. 

 Moeilijk om privé en gemeente politiek te scheiden. Daarom keus gemaakt om dat alleen privé te doen 
en al politiek gerelateerde mensen en/of onderwerpen verwijderd 

 Prima enquete. Kort en bondig (voor mij). Als partij gebruiken wij sociale media wel, persoonlijk niet 
omdat ik de meerwaaerde daar niet van inzie. 

 Het ongebreideld spuien van allerlei ongenuanceerd commentaar door figuren die ineens een mening 
willen laten horen is volkomen nutteloos en draagt niets bij aan de lokale democratie. Ik praat liever van 
persoon tot persoon. 

 Ben wel altijd mij bewust wat ik post,. 
 Risico van gebruik social media, veel onzin, vaak nieuws zonder verificatie. 

Balans niet helder tussen vrijheid van meningsuiting en manipulatie & polarisatie. 
Je kunt bij wijze van spreken niet meer zonder, maar ook niet met social media 

 
 

 


